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NYA BEHÖRIGHETER 
MYBUSINESS



TILLDELNING AV BEHÖRIGHET SKER I FLERA STEG

Public

En eller flera behörigheter

Hela organisationen eller del av företaget

Organisation – Enhet – Kostnadsställe *

Alla eller utvalda produktkategorier  

Specifikt ramavtal, VPN id (valfritt)

1

2

3

4

Användare tilldelas 
behörighet genom att 
man väljer 

* Tillgängligt för kunder med Service Desk Web
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+ SUPERUSER



BEHÖRIGHETER
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BEHÖRIGHET BESKRIVNING

Superuser Ansvarig för företagets MyBusinesskonto, och den som kan ändra 
kontots inställningar. Har tillgång till alla behörigheter och produkter i 
MyBusiness, samt kan bjuda in och hantera nya administratörer.

Huvudadministratör Har tillgång till alla behörigheter i MyBusiness, samt kan bjuda in och 
hantera nya administratörer. Huvudadministratör kan begränsas till 
utvalda produktkategorier.

Läsbehörighet Behörighet att se information om valda produkter och tjänster, men 
inte att göra ändringar.

Hantera Behörighet att se information om och utföra ändringar på befintligt 
bestånd på samtliga eller utvalda produktkategorier. 

Hantera & beställa Behörighet att se, ändra och nybeställa samtliga eller utvalda 
produktkategorier.

Fakturaadministration Behörighet att se och hantera företagets fakturor och fakturakonton 
på samtliga eller utvalda produktkategorier. 

Support & felanmälan* Behörighet att anmäla fel och följa supportärenden för valda 
produkter och tjänster.

Grundfunktionalitet* Behörighet ger möjlighet att logga in och nå applikationer
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INGÅR I BEHÖRIGHET
*ALLA ANVÄNDARE  FÖR BEHÖRIGHETEN

SUPER
USER

HUVUD
ADMINISTRATÖR

GRUND
FUNKTIONALIT

ET *

SUPPORT &
FELANMÄLAN*

LÄSBEHÖRIGHET HANTERA
HANTERA &
BESTÄLLA

FAKTURA
ADMINISTRATION

Ändra företagskontots inställningar X

Bjuda in nya användare till 
MyBusiness. Ändra befintliga 
användares behörigheter

X x

Skapa ärenden (ställ en fråga och 
felanmäla) samt se driftstatus X x x X X x

Se ärenden (ställ en fråga och 
felanmälningar) samt se driftstatus X X x X x

Se abonnemang under Hantera X X x x X

Beställa nya abonnemang, 
anslutningar, abonnemangsformsbyte X X x

Hantera tjänster på befintliga 
abonnemang, tex beställa simkort, 
byta abonnemangsform, beställa 
anslutning

X X X x

Annullera abonnemang X X x X

Se beställningar och orderstatus X X
x

x

Se fakturor och administrera 
fakturakonton X X x

Se och administrera larm för M2M x x x x

Möjlighet att nå applikationer X X X X X X X X


